
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2009-01-31, kl 11.00  

Plats: Tunavägen, Lund 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Ulf Lindström, Sven Ingmar Andersson, Anders Sjöberg, Marita 
Larenhjelm.  
Frånvarande: Carl Sonesson (suppl) , Henrietta Hultén, Anna Steén (suppl)  

§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes.  

§ 3 Justeringspersoner 
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Marita Larenhjelm justerar protokollet.  

§ 4 Vägverket 
Vi har fått svar från Vägverket gällande Väg 1022,01. Vägverket och kommunen är medvetna om att vi 
anser att en gångbana behövs på västra sidan av vägen mot hotellet. Då detaljplanen ej vunnit laga kraft 
har ännu ej något beslut fattats. Vägverket prioriterar i dagsläget inte att bygga gångbana, men det är 
möjligt att det uppkommer en ny diskussion mellan vägverket och Ystad i framtiden om behov föreligger.  

Vi beslutade att bevaka ärendet.  

§ 5 Ekonomi 
Marita regogjorde för den ekonomiska situationen. Resultatet för år 2008 blev 218 kr, att resultat var så 
nära ett negativt resultat beror till stor del på kostnader från tidigare år som ej bokförts och som vi 
tvingades kostnadsföra 2008.   

På Villaägareföreningens konto finns i dagsläget 3.318 kr.  

Vi har även överfört pengar som avsatts till erosionsfonden till ett eget konto, och där även satt in de 
10.919 som vi tidgare erhållit till erosionsåtgärder. På detta erosionsfondskonto finns numera 83.618 kr.  

Anders ska kontrollera med sina kontakter på Sparbanken Syd vad det kostar att ha ett föreningskonto där, 
då Nordea återigen höjt sina avgifter för oss.  

§ 6 Erosion 
Ystad kommun ska senast idag ha svarat på Länsstyrelsens tillsynsärende angående sandåterfyllnad vid 
Kungahövdens strand.  

Vi har tyvärr inga mer uppgifter än de som varit publicerade i tidningen, så vi bevakar frågan och skickar 
mail om någon får mer information.   

§ 7 Utskicksbrev 
Vi formulerade gemensamt det brev vi planerar att skicka ut till våra medlemmar för inbetalning av 
medlemsavgift och information om vad som händer i år.  



§ 8 Hemsida 
Anders ska uppdatera med protokoll och kalendarium på hemsidan.  

§ 9 Midsommar 
Vi beslutade att fira midsommar som vanligt i villaägareföreningens regi. Vi ska dock försöka få allt något 
billigare så det inte blir för stor kostnad för föreningen. En maximal budget på 5.000 kr sattes.   

Anders kontaktar Lars Tjärnehov angående kontaktuppgifter till spelemannen.   

§ 10 Kalendarium 
För att ge så många som möjligt tillfälle att ta del av våra aktiviteter har vi redan nu satt att preliminärt 
kalendarium för 2009 enligt nedan. 
2009-03-31 Senaste inbetalningsdag medlemsavgiften 
2009-05-02 Städdag med korvgrilling. Träffas 13 vid torget, korvgrillning kl 15. 
2009-06-19 Midsommarfirande som vanligt, blomplockning vid 10, dans vid 14. 
2009-07-11 Årsmöte 
2009-07-17 Gemensam middag på restaurangen för föreningen, italiensk buffé  

Anders undersöker med Lars Tjärnehov vem man kontaktar angående barnkolonien.  

§ 11 Hemsidan 
Hemsida uppdateras med preliminära kalendariet.   

§ 12  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes preliminärt till 18:e april, kl 11 i Lund.   

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   Marita Larenhjelm  


